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Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt 
 

Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag, 070 – 354 17 42 
 

Secretariaat antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Openingstijden maandag: 13.00 – 16.30 uur 
 overige werkdagen: 10.00 – 13.00 uur 
Website www.rkdenhaag.nl 
Bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie Maria Sterre 

der Zee 
Kerkgelegenheden 
H. Antonius Abtkerk Scheveningseweg 235 
   met Mariakapel Kapel zoveel mogelijk dagelijks geopend 
Lourdeskapel Berkenbosch Blokstraat 9A 

 Dagelijks geopend van 9.00 – 18.00 uur 
 

Pastoraatgroep Pastoraatgroep.antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Henk Bressers diaconie 070 – 351 48 80 
Greet Kappers educatie en communicatie 070 – 338 96 75 
Nelly Oosthoek liturgie 070 – 355 69 19 
 

Beheercommissie Beheercommissie.antoniusabt@rkdenhaag.nl 
Annemiek Beeloo lid 06 – 402 963 47 
Wim van de Camp lid 06 – 536 718 33 
Agnes Damen voorzitter 070 – 350 56 15 
Peter Plasschaert budgetbeheerder 06 – 557 755 00 
Fons de Rouw secretaris 070 – 352 46 04 
 

Contactpersonen 
Filipijnse gemeenschap     Agnes van de Beek 06 – 228 696 97 
Gebedsgroep Lida van Ruijven 070 – 352 08 28 
Lidwinagroep Liesbeth Ydema 070 – 369 43 65 
Communie thuis Angela van der Toorn 070 – 338 84 27 
Aandacht voor nabestaanden     Trees Kempen 070 – 355 38 77 
Misintenties & Nelly Oosthoek 
Vervoer op zondag woensdag en donderdag 070 – 354 17 42 
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Vredesweek 2022 

Vrede voor jou 
 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein – 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal, 
wij leven voor elkaar. 

  

 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt; 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt – 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit, 
gezien, aanvaard te zijn. 

 
 
 
 
 
tekst: Jan van Opbergen 
mel.: Comt nu met sangh 

 
 cartoon Len Munnik 

 

 
Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek 
plaats. Deze editie heeft als thema ‘Generatie Vrede’ en beoogt een coalitie 
te smeden van generaties die het over één ding eens zijn: wij willen vrede. 
De generaties die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en de 
jongere generaties die oorlog hebben leren kennen door de agressie in 
Oekraïne. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een geza-
menlijke missie voor een vreedzame wereld. 
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In parochieblad Stella Maris nummer 3 kondigt diaken Henk van Zoelen het 
programma van de Vredesweek in onze parochie aan. Het begint met een 
jongerenviering op zondag 18 september, Vredeszondag, om 11.00 uur in 
onze kerk. Tijdens de viering staan we stil bij de vraag wat vrede betekent, 
hoe we vrede kunnen realiseren en behouden. We mogen ons laten inspi-
reren door Jezus, de Vredevorst, en zingen over en bidden om vrede. 
 
Vervolgens is er op dinsdag 20 september om 19.30 uur een oecumenische 
vredesviering in de Oude Kerk aan de Keizerstraat waarin we als christenen 
van Scheveningen (uit Bethelkerk, Ichthuskerk, Nieuwe Badkapel-Zorgvliet-
kerk, Oude Kerk, Prinses Julianakerk en Antonius Abt) willen stilstaan bij 
het thema Vrede. We zullen de kaarsen ontsteken die op zondag 25 sep-
tember in de verschillende kerken zullen branden. Deze viering wordt muzi-
kaal ondersteund door de Oekraïense zangeres Natalia Cioban en een koor 
uit een van de organiserende kerken. 
 
Later in de week, op donderdag 22 september, is er om 19.30 uur een 
oecumenische gebedsdienst met de christelijke kerken uit de wijk Haagse 
Hout rond het thema vrede in de Paschalis Baylonkerk, met medewerking 
van het Driekoningenkoor onder leiding van Wim Voogd. Ook hier zullen de 
kaarsen ontstoken worden die als vredeslicht in de kerken zullen branden. 
 
Op vrijdag 23 september ten slotte bidden we op het ‘Vredesplein’ voor de 
Jacobuskerk aan de Parkstraat het vredesgebed. Van Scheveningen, met 
vertrek om 12.30 uur bij de Antonius Abt, lopen we met Rien de Jonge 
(Bethelkerk) naar de Parkstraat om bij het gebed aan te sluiten. We zullen 
opnieuw de kaarsen aansteken, bidden en zingen en onze bereidheid uit-
spreken om vrede te bevorderen. 
 
Diaken Van Zoelen nodigt jong en oud van de Antonius Abt, maar ook hun 
familie, vrienden, buren en kennissen, van harte uit om aan deze vieringen 
deel te nemen. Om als christenen van alle generaties onze betrokkenheid 
bij en inzet voor vrede in de wereld zichtbaar te maken. Om elkaar te be-
moedigen en te inspireren in het vertrouwen dat de missie van de Vrede-
vorst door onze inzet gestalte krijgt.  
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Nationale Walk of Peace in Den Haag 
 

Op zondag 25 september 2022 organiseert PAX de jaarlijkse Walk of Peace 
in Den Haag. Het is een wandeling in, van en voor 
vrede. Met de Walk of Peace wil PAX laten zien 
hoe ontmoeting en verbinding het begin kan zijn 
van een vreedzame en rechtvaardige samenle-
ving. 
 

Tijdens de wandeling van dit jaar denken en spre-
ken de deelnemers over de ontwikkelingen in de 
wereld, de onzekerheid die de oorlog in Oekraïne 
met zich brengt voor Europa en de relatie met 
oplaaiende conflicten in overige landen van de 
wereld. Met deze nationale Walk of Peace wordt 
de Vredesweek 2022 afgesloten. 
 

Het thema van de Vredesweek 2022, ‘Generatie Vrede’, zal ook tot uiting 
komen tijdens de wandeling. Deze start om 12.30 uur bij het Vredespaleis 
en eindigt in het Zuiderpark, waar iedereen, onder het genot van hapjes en 
muziek, verder met elkaar in gesprek kan gaan. De route beslaat ongeveer 
6,5 kilometer. 
 

Familieberichten 
 

geen 
 

Opbrengst collectes 
 

In de maand juli 2022 is op de bankrekening € 2.883,55 ontvangen en in de 
collectemandjes € 2.130,20. 
 

Collectegeld 
 

Als u niet naar de kerk komt, zou het mooi zijn als u het voor u gebruikelijke 
collectegeld overmaakt op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten 
name van Parochie Maria Sterre der Zee. Bij voorbaat dank. 
  

https://www.vredesweek.nl/img/cache/media_4068_original_85-WalkofPeace.png
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Ik ben Theun, aangenaam 
 

Laten we even kennismaken, ik ben Theun 
VVAA. De letters VVAA staan voor Varken Van 
Antonius Abt. Want dat ben ik. Waar de Abt is 
daar ben ik en omgekeerd. 
 

Ik sta dus altijd met mijn neus vooraan en hoor 
alles uit de eerste hand. Ik doe dan ook veel 
nieuws op en dat maakt mij de ideale bezorger 
van het Nieuwsbericht. 
 

Wilt u het Nieuwsbericht graag in uw mailbox 
ontvangen en was dit nog niet het geval, geef 
dan uw e-mailadres door aan het secretariaat, 
antoniusabt@rkdenhaag.nl, onder vermelding 
van ‘Nieuwsbericht’. Ik kom het bericht dan 

persoonlijk bij u afleveren. 
 

Hartelijke groet, 
Theun VVAA 
 

Zomerregeling parkeren 
 

Tot 1 oktober 2022 geldt bij de kerk dagelijks betaald parkeren van 10.00 
tot 24.00 uur. 
 

Doopviering in de Antonius Abt 
 

Op zondag 20 november 2022 is er in onze kerk gelegenheid om baby’s en 
peuters te laten dopen. Aanvang van de viering: 13.00 uur. Doopheer is dia-
ken Henk van Zoelen. 
De voorbereidingsbijeenkomst met ouders, peetouders en de diaken is op 
maandag 7 november, 20.00 uur, in de pastorie, Scheveningseweg 233. 
Ouders kunnen hun kind(eren) tot maandag 17 oktober 2022 aanmelden 
bij het secretariaat: antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
 
  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl


7 

Klassiek met René Rakier 
 

Op 6 september 2022, en verder elke eerste dinsdag van de maand, geeft 
pianist René Rakier van 11.00 tot 12.00 uur een klassiek concert in de Wijk-
winkel aan de Gentsestraat 22a. Iedereen is welkom en de gastvrouwen 
zorgen voor koffie, thee en een broodje. De toegang is gratis; een vrijwillige 
bijdrage wordt erg gewaardeerd. 
 

De groeten van Jan 
 

U krijgt de groeten van pastor 
Jan Eijken. Begin augustus liep 
hij op de boulevard van het 
strand van Ipanema in Rio de 
Janeiro (foto). Hij was in Brazi-
lië voor een werkzaam aan-
deel in de conferentie van ver-
spreid over de wereld wo-
nende Portugeessprekende 
katholieken. Inmiddels is hij 
weer terug op Scheveningen. 
Bem-vindo a casa. 
 

Even uw aandacht 
 

in gebed of anderszins, voor de mensen die lijden onder tweespalt in hun 
familie. Door hun mening over corona bijvoorbeeld kwamen familieleden 
tegenover elkaar te staan. Maar ook door andere, vaak kleine dingen. 
Een grote zaak dreef in Polen de broers Jacek en Jaroslaw Kurski uiteen. De 
broers streden ooit samen tegen de communistische dictatuur, nu bevech-
ten ze elkaar over de fundamenten van de democratie. Jacek bij de Poolse 
publieke omroep – gespecialiseerd in complottheorieën – en Jaroslaw bij 
het progressieve dagblad Gazeta Wyborcza, de oude verzetskrant. 
Laten we eventuele familieproblemen proberen op te lossen, liefst zonder 
tussenkomst van Het Familiediner. 
 

bron: NRC  
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Zoek de verschillen 
 

  
 
In de Maandberichten van mei, juni en augustus 2021 heeft onder de titel 
Werk in uitvoering steeds een stukje over de restauratie van de godslamp 
gestaan. Nadat de godslamp door iedereen weer in volle glorie te bewon-
deren was, bleef er voor de Vrienden van de Abt nog wel een grote wens 
over. Het rode glas was geen oorspronkelijk element en functioneerde 
maar matig. Het hing wel in de houder maar sloot eigenlijk niet goed bij de 
overige vormgeving aan. 
 

Omdat een passend glas niet te koop was, hebben de 
Vrienden aan het ‘Atelier Willem Noyons’ gevraagd 
om twee nieuwe rode glazen te laten vervaardigen. 
De coronatijd en het gegeven dat deze in een glasfa-
briek in Tsjechië geblazen zouden worden, zorgden 
helaas voor wat vertraging. Tevens is er toen voor ge-
kozen om de twee rode glazen van een iets lichtere 
tint te laten maken, waardoor de lichtuitstraling van 
het kaarslicht gelijkmatiger door de gehele glasvorm zou blijven vallen. 
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Sinds eind mei 2022 zit dit veel meer bijpassende rode glas in de godslamp 
en het tweede glas is als reserve-exemplaar keurig in de sacristie opgebor-
gen. De puntvorm van het nieuwe glas sluit helemaal aan bij de vormgeving 
van de godslamp en het kegelvormige bronzen houdertje onderaan. Al met 
al met recht een wezenlijk verschil ten opzichte van het oude rode glas. 
 

Namens de Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 

 Bart Maltha 

 

Uitnodiging voor de ziekenzalving 
 

Na een gedwongen pauze door de coronapandemie organiseren wij dit jaar 
weer een gemeenschappelijke viering van de ziekenzalving. De datum is za-
terdag 24 september 2022 om 14.00 uur in de Antonius Abtkerk. 
 

Deze viering is bestemd voor mensen 
uit onze parochie, met inbegrip van 
de bewoners van de verzorgings- en 
verpleeghuizen. Iedereen die zich 
kwetsbaar weet, is op 24 september 
in de gelegenheid het Sacrament van 
de Ziekenzalving te ontvangen. Im-
mers daarmee hoef je niet te wach-

ten tot het moment waarop je op sterven ligt. 
 

Naast degenen die de ziekenzalving willen ontvangen, zijn ook familieleden 
of andere betrokkenen zeer welkom. Het is fijn als zij u begeleiden bij deze 
belangrijke gebeurtenis. Gezien de positieve reacties van voorgaande jaren 
verwachten we ook nu weer veel aanmeldingen. 
 

We willen deze viering dan afsluiten met een gezellig samenzijn in de Ont-
moetingsruimte, met een kopje koffie of thee met wat lekkers. 
Als u de ziekenzalving wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden bij Liesbeth 
Ydema (tel. 369 43 65) of Angela van der Toorn (tel. 338 84 27) van de 
Lidwinagroep voor zieken- en ouderenbezoek. 
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Maandagenda 

do 01 10.00 uur Bijeenkomst paramentencommissie 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 02 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 03 14.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.30 uur 
zo 04 11.00 uur Drieëntwintigste zondag door het jaar. Woord- en 

communieviering met diaken Henk van Zoelen 
m.m.v. kinderkoor De Stadhoudertjes o.l.v. Maria 
voor ‘t Hekke. 

di 06 10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-
komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

wo 07 14.00 uur Bestuursvergadering Laus Deo, middenkamer 
pastorie 

do 08 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 09 19.00 uur Inrichten kerk voor Open Monumentendag 
  20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 

za 10 10.00 uur-
16.30 uur 

Open Monumentendag. Speciale aandacht voor 
het grote gedenkmozaïek. Expositie van email-
mozaïekwerk. Kinderworkshop mozaïek maken. 

  18.00 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering in Engels/Tagalog met father Jerrick Bal-
lesteros m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 

zo 11 11.00 uur Vierentwintigste zondag door het jaar. Eucharis-
tieviering met pastoor Dolf Langerhuizen. Ge-
mengd koor Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram zingt de 
Missa in Es van O. Hornik. 

  12.30 uur-
17.30 uur 

Open Monumentendag. Speciale aandacht voor 
het grote gedenkmozaïek. Expositie van email-
mozaïekwerk. Kinderworkshop mozaïek maken. 

ma 12 10.00 uur Vergadering Lidwinagroep, middenkamer pasto-
rie 

di 13 08.30 uur Rozenkransgebed om vrede in Oekraïne 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen; 

aansluitend koffiedrinken 
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di 13 10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-
komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

wo 14 10.00 uur Vergadering beheercommissie; bibliotheek 
do 15 12.00 uur Vergadering pastoraatgroep, bibliotheek 
  19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 16 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
za 17 10.00 uur Kerk open voor bezichtiging tot 16.00 uur 

   Begin van de Vredesweek 2022 
zo 18 11.00 uur Vijfentwintigste zondag door het jaar – Vredes-

zondag. Woord- en communieviering met diaken 
Henk van Zoelen m.m.v. jongerenkoor PaMa o.l.v. 
Oksana Kryuchkova. 

  15.00 uur Pianoconcert ten bate van het orgelrestauratie-
fonds. Wim Voogd en Patrick Hopper spelen een 
piano quatremains programma met werken van 
Bach, Mozart, Schubert, Fauré en Ravel. 

di 20 08.30 uur Rozenkransgebed om vrede in Oekraïne 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Dolf Langerhuizen; 

aansluitend koffiedrinken 

  10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-
komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 

  19.30 uur Oecumenische vredesviering in de Oude Kerk, 
Keizerstraat 8, zie ook pag. 4 

do 22 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 
vr 23 12.30 uur Vertrek van de Antonius Abtkerk voor de wande-

ling naar de Parkstraat voor het vredesgebed 
  20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 

za 24 14.00 uur Eucharistieviering met gemeenschappelijke zie-
kenzalving. Met pastoor Dolf Langerhuizen en de 
Lidwinagroep. Muzikale medewerking van het 
Driekoningenkoor o.l.v. Wim Voogd. Aansluitend 
koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte. 

  18.00 uur Zesentwintigste zondag door het jaar. Eucharistie-
viering in Engels/Tagalog met father Gilbert Ra-
zon svd m.m.v. FCC Choir o.l.v. Yvonne Haaxman. 
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zo 25 11.00 uur Zesentwintigste zondag door het jaar. Einde van 
de Vredesweek 2022. Eucharistieviering met pas-
toor Dolf Langerhuizen. Gemengd koor Laus Deo 
o.l.v. Patrick Hopper zingt de Missa brevis Sancti 
Joannis de Deo, ook Kleine orgelmis genoemd, 
van Joseph Haydn. 

di 27 08.30 uur Rozenkransgebed om vrede in Oekraïne 
  09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen; 

aansluitend koffiedrinken 
  10.00 uur In de van Weede van Dijkveldstraat 33: bijeen-

komst gebedsgroep o.l.v. Lida van Ruijven 
wo 28 15.00 uur Leesgroep met Greet Kappers, bibliotheek 
do 29 19.30 uur Repetitie gemengd koor Laus Deo, koorzolder 

vr 30 20.00 uur Repetitie FCC Choir, in de pastorie 
 

Wijzigingen voorbehouden 

Zomerstop dinsdagochtendviering 
 

Wegens vakantie van leden van het pastoraal team is er op dinsdag 6  sep-
tember om 9.00 uur geen eucharistieviering. 
 

Hervatting rozenkransgebed 
 

Met ingang van dinsdag 13 september hervatten Angela van der Toorn en 
An Kemp het rozenkransgebed om vrede in Oekraïne. Aanvang: 8.30 uur, in 
de kerk. U bent van harte welkom om mee te bidden. 
 

Voedselbank Scheveningen 
 

Wij gaan natuurlijk door met inzamelen van artikelen voor de voedselbank. 
U kunt ze in de manden leggen op de tafel in de Ontmoetingsruimte. 
Groente-, fruit-, vlees- en visconserven, toilet- en schoonmaakartikelen zijn 
meer dan welkom. Bij voorbaat dank. 
Regelmatig levert Hans Bode de inhoud van de manden af bij de voedsel-
bank in wijkcentrum de Mallemok aan de Westduinweg.  
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Concerten voor het orgelfonds 
 

Het Vermeulenorgel uit 1927 in de H. Antonius Abtkerk is toe aan een gron-
dige schoonmaak- en reparatiebeurt. Ten bate van het orgelrestauratie-
fonds presenteren wij vier bijzondere concerten op de zondagmiddag. 
 

Het eerste concert vindt plaats op 
zondag 18 september om 15.00 
uur. Dan spelen Wim Voogd en Pa-
trick Hopper een piano 
quatremains programma met wer-
ken van Bach, Mozart, Schubert, 
Fauré en Ravel. 
Het concert duurt ongeveer een 
uur. Toegang gratis met collecte 
voor het orgelfonds. 

 

De overige concerten zijn op: 
o zondag 9 oktober: gemengd koor Gli Uccelli onder leiding van Richard 

Ram; 
o zondag 30 oktober: Nadja Zhelnina, fluit, en Patrick Hopper, piano; 
o zondag 13 november: John Macfarlane, klarinet, Sue Macfarlane, 

cello, en Patrick Hopper, piano. 
 

Mariabloem: de zwaardlelie 
 

De zwaardvormige bladeren van de 
Iris pumila, de lis of zwaardlelie, 
herinneren aan het symbolische 
zwaard van verdriet en pijn dat het 
hart van Maria doorstak. Bij de op-
dracht van Jezus in de tempel (Lu-
cas 2, 22-32) sprak Simeon deze 
profetische woorden tot Maria: Hij 
zal een teken zijn dat weersproken 
wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. 
 

bron: Kerknet  
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Seniorenreis 
 

 
 

Van de seniorenvakantie met Ada van der Knaap in Ootmarsum, van 18 tot 
en met 25 juni 2022, kunt u nu een klein fotoverslag bekijken op de website 
van de parochie Maria Sterre der Zee: https://www.rkdenhaag.nl/wp-con-
tent/uploads/2022/07/seniorenreis2022.pdf. 
 

Nevelen van Avalon 
 

Tijdens het verblijf van de reisclub in het Stadshotel verzorgde een mede-
werker van de Vereniging Heemschut Ootmarsum een interessante avond 
over de geschiedenis van Twente. Daarin gaf hij een leestip: Nevelen van 
Avalon van Marion Bradley. De redactie vroeg of ik het misschien wilde le-
zen en er iets over schrijven. 
 

Het toeval wil dat ik het al had gelezen en ik heb er destijds, 25 jaar gele-
den, ontzettend van genoten. De wereld van Koning Arthur. Het gevecht 
van het leven met goede en kwade krachten vind ik fascinerend beschre-
ven. Marion Bradley heeft een superieure hervertelling gedaan van de le-
gende, een briljante toevoeging aan de Arthurliteratuur, zegt het boek. He-
laas heb ik niet de tijd om het snel te herlezen. Maar het ligt klaar. 
 

En toen... vond ik in het boek een artikeltje dat ik vergeten was maar wel 
daarin bewaard had. Geknipt uit de NRC van 1 juni 2021 – geschreven door 
Ellen Deckwitz. Ook zij was zo onder de indruk van het boek dat ze het elk 

https://www.rkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2022/07/seniorenreis2022.pdf
https://www.rkdenhaag.nl/wp-content/uploads/2022/07/seniorenreis2022.pdf


15 

jaar herlas. Maar toen kwam in 2014 het nieuws naar buiten dat Marion 
Bradley en haar echtgenoot zich aan diverse kin-
deren, onder wie hun eigen dochter, hadden 
vergrepen. Hierdoor werd deze roman – door 
Isaac Asimov geroemd als een van de beste Ar-
thurvertellingen ooit – voor haar voor altijd ver-
pest. Sindsdien bidt zij niet alleen voor het wel-
zijn van haar helden maar ook dat die zich ge-
dragen. Een verhaal bestaat blijkbaar niet alleen 
op zichzelf maar ook bij de gratie van de handel 
en wandel van de auteur. En ergens steekt dat, 
zegt Ellen Deckwitz. 
 

Ik weet nog dat ik een tijd ‘van de kaart’ was na 
dit boek gelezen te hebben. Met name door de rol van de duistere kant in 
het gevecht. Het boek ligt klaar om opnieuw te lezen maar eigenlijk durf ik 
niet meer... 
 

Elize Pilon 
Nevelen van Avalon, Marion (Zimmer) Bradley 
Uitgave: Boekerij, 2021, 960 p. 
ISBN 978-90-22578-76-6, paperback € 23,99 
op voorraad bij Paagman 

 

Las u onlangs ook een inspirerend boek? 
Schrijf er een kort stukje over voor het Nieuwsbericht. 
Dank alvast. 
Redactie (antoniusabt@rkdenhaag.nl) 

 

Verschenen: KDH september 
 

Het septembernummer van Kerk in Den 
Haag is verschenen. U kunt het via onder-
staande link lezen of een gedrukt exem-
plaar meenemen uit de kerk. 
https://www.kerkindenhaag.nl/wp-con-

tent/uploads/2022/08/KDH_248_sep_def_opmaak_lr.pdf  

mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl
https://www.kerkindenhaag.nl/wp-content/uploads/2022/08/KDH_248_sep_def_opmaak_lr.pdf
https://www.kerkindenhaag.nl/wp-content/uploads/2022/08/KDH_248_sep_def_opmaak_lr.pdf
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De Open Monumentendagen 
 

In het weekend van 10 en 11 september 2022 zijn de Open Monumenten-
dagen, die gelukkig weer eens op de ouderwetse wijze gehouden kunnen 
worden. Zoals gebruikelijk zal de H. Antonius Abtkerk deze twee dagen ook 
open zijn. 
 

Het thema in onze kerk is dit jaar: ‘De mozaïeken van de Abtkerk’. 
De openingstijden zijn: 
o zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 16.30 uur 
o zondag 11 september van 12.30 uur tot 17.30 uur. 

 

In de rondleidingen en door 
middel van een kleine expo-
sitie willen wij tijdens de 
Open Monumentendagen 
een extra accent leggen op 
de mozaïeken in ons kerkin-
terieur. Behalve de vele 
symbolische verwijzingen 
zullen het werkproces, de 
materialen en ook de men-
sen achter deze mozaïeken 
toegelicht worden. Er zullen 
archiefmaterialen en foto’s 
tentoongesteld worden van 
het ontwerpen, de vervaar-
diging en de plaatsing van 
de mozaïeken in de 
Abtkerk. 
 

Tijdens deze Open Monu-
mentendagen zal er in de 

kerk een ‘kinderworkshop mozaïek maken’ zijn, er is een speurtocht-folder 
te krijgen en er zal elk uur een kort orgelspel te horen zijn. 
 

Naast de fotokaarten van het kerkinterieur is natuurlijk ook het nieuwe 
boek over de Abtkerk te koop en heeft de Lidwinagroep een verkooppunt. 
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Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op een van deze twee dagen de 
Abtkerk te komen bezoeken. Parochianen die menen de mozaïeken wel te 
kennen, zullen verrassende en onbekende betekenissen en verwijzingen 
ontdekken. 
 

Mocht u tijdens uw bezoek door de vele nieuwe indrukken een rustmo-
ment willen inbouwen, dan kunt tegen een kleine vergoeding koffie, thee 
of een broodje kopen in het dan ingerichte koffiehoekje. 
 

Namens de Vrienden van de Abt, 
Bart Maltha 
 

 Bart Maltha 

 

De snuffelmarkt: een succesverhaal 
 

De snuffelmarkt van de Vrienden van de Abt, gehouden op zaterdag 20 au-
gustus, was in alle opzichten een groot succes. Het plezier van de vrijwil-
ligers om samen weer iets op touw te kunnen zetten, had de hele dag de 

overhand. Daarbij was 
het weer perfect zodat 
veel kramen op het 
pleintje voor de kerk 
konden staan (foto) en 
de bezoekers kwamen 
in een gestage stroom 
waardoor iedereen de 
gelegenheid had om 
rustig rond te kijken. 
 

In de kerk was een 
grote boekenstand 

met professioneel gerubriceerde boeken, een buffet met koffie, thee, taart 
en broodjes, rekken met kleding, en een grote tafel met sieraden. 
 

De netto-opbrengst van de snuffelmarkt 2022 was € 3.022,85. 
 

 Ine Steenhoff 
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Joke en Elly zijn vrijdag druk met inrichten Zaterdag: er zijn altijd boekenliefhebbers 

 

  
Voor kleding is ook altijd belangstelling Anders wel voor koffie, taart, broodje 

 

       Koos verrast met een mini-concert 
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Op de buitenkramen is het aanbod heel divers 

 

 

 

 
Sieraden trekken altijd kijkers… en kopers 

 
De vrijwilligers van de snuffelmarkt 
wacht, na het opruimen, nog een 
verrassing in de pastorie. Maher 
Ghabrial heeft voor een buffet met 
heerlijke warme en koude gerech-
ten gezorgd. 
En natuurlijk komt er een glas wijn 
bij. Geweldig om zo even terug te 
kijken op een geslaagde snuffel-

markt. 
 
 

 Elize Pilon en Ine Steenhoff 
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‘Kijk, de Abt’ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 juli 2022: wachtend op de tram 
om naar de markt te gaan viel het 
oog van de fotograaf op dit door-
kijkje 
 

 Ludy Schavemaker 
 

 

Nieuwsbericht 
Bijdragen aan het Nieuwsbericht zijn welkom; u kunt ze tot dinsdag 
20 september 2022 sturen aan antoniusabt@rkdenhaag.nl. 
Het Nieuwsbericht wordt zoveel mogelijk digitaal verspreid. Geen internet? 
Dan vindt u de papieren versie in de kerk. 

 omslag-1 Bart Maltha, pag. 6, 9, 13 Pixabay 
 

Leden pastoraal team in de Abt 
parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás, tel. 365 77 29; 
e-mail j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl 
diaken Henk van Zoelen, tel. 820 92 83; 
e-mail h.vanzoelen@rkdenhaag.nl 
 

Secretariaat 
Buiten de openingstijden (pag. 2) kunt u een boodschap inspreken op het 
antwoordapparaat (354 17 42) of, in dringende gevallen, bellen met het 
Centraal parochiesecretariaat (820 98 66), het pastorale noodnummer 
(820 92 88) of de uitvaartlijn (820 92 89). 

 


